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Vakantietijd: even niks doen of even niks te doen… 
Nu de school de deur heeft gesloten en kinderen geen les meer krijgen, 

zal het de komende weken 
wat rustiger worden op 
straat. Even niks moeten is 
best lekker….al geldt dat 
niet voor veel 
ouders/verzorgers, die 
zeker geen zes weken 
vakantie krijgen.  
Als het weer het toelaat 
zullen velen het vertier 
buiten ons dorp zoeken: 
dichtbij  in het zwembad 
‘Stelleplas’,  of iets verder 
weg, tot aan verre landen 
toe. 

Ook pastores hebben recht op vakantie en daarom draaien ook onze 
parochiekernen een aangepast rooster met voorgangers. Vandaar dat u 
even meer Woord- en communiediensten ziet, dan u van ons gewend 
bent. 
Natuurlijk is onze kerk niet dicht; er is altijd wat te doen. De leden van de 
Bloemengroep, de schoonmaak, de kerkhofwerkers, de koren en de 
kosters blijven ons kerkgebouw en kerkhof in conditie houden.  
Soms vragen vakantiegangers om onze kerk te mogen bezichtigen. 
Helaas hebben wij geen vaste openingstijden, buitenom de gebruikelijke 
openstelling voor kerkdiensten. Indien we vooraf door bijvoorbeeld een 
gezelschap worden benaderd, is er altijd wel een oplossing te vinden. 
Zaterdag 19 juli komt er bijvoorbeeld een groep enthousiaste jongelui 
samen zingen, omdat ze de akoestiek in de kerk bijzonder vinden. 
Zo zoekt ieder zijn weg; op vakantie via autosnelwegen, langs rustige 
landweggetjes of gewoon via een bezoek aan onze monumentale, bijna 
jarige kerk. In het nieuwe Parochienieuws, dat komende week 
verschijnt, leest u meer over deze 140e verjaardag. 
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Collecterooster:  
3 augustus: Caritascollecte 
23/24 augustus: MIVA-collecte 
31 augustus: speciale collecte vanwege 140 jaar kerkgebouw. 

 
Lief en leed: 

Overleden:  
26 mei: Laurentius (Lau) Geus 
12 juni: Marinus (Rinus) Rijk. 
09 juli: Pieter Vette, 90 jaar, echtgenoot van Jozina Vette-
Boonman, ’s-Heerenhoeksedijk 34. De uitvaartdienst en 
graflegging vinden plaats op dinsdag 15 juli om 10.30 uur. 

 
Zondag 13 juli: vijftiende zondag van het jaar 
9.00 uur: Viering van Woord en Communie verzorgd door de liturgische 

werkgroep en zang van het herenkoor. 
Misintenties:   
 Jan Goense en Maria Rosalia Uitterhoeve * Jobina de Jonge-Vette * 

Marian de Jonge-de Jonge * Kees Geus en ov.fam. * echtpaar de 
Jonge-Rijk en dochter Jo * Tilly Vermue-Joossen * Martien van 
Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * ov. fam. Hubrecht Smits en 
Magdalena de Jonge * ov. fam. Vermue-Priem * Jaap Vermue * 

 Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-van den 
Dorpel, zoon Sjaak en ov. fam. 

 
Dinsdag 15 juli: H. Bonaventura, bisschop en 

kerkleraar.  
10.30 uur: uitvaartdienst Pieter Vette met 

voorganger pastor Tom Brooijmans en zang 
van het Maranathakoor. 

 
Woensdag 16 juli: H. Maagd van Maria van de berg 

Karmel; HH. Monulfus en Gondulfus.  
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Donderdag 17 juli: Zaligen Teresia van de H. Augustinus en gezellinnen. 
Geen viering in onze kerk. 
 
Zondag 20 juli: zestiende zondag door het jaar. Liturgische kleur: groen 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 

samenzang/ organist Wolfgang Nijholt. 
 Misintenties:  
 Adriaan Nagelkerke * Jan Boonman- Adriana Remijn en ov. fam. * 

Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Cornelia Rijk * ov. 
Leden Gedurige Aanbidding * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-
van Stee * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Ko 
van den Dries,ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Jeroen Vette en 
Jozina Rijk * Marinus Nijsten – Josina Rijk en ov. kinderen * Cornelis 
de Winter * Krijn de Jonge * Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. 

 
Dinsdag 22 juli: H. Maria Magdalena, geen viering in onze kerk. 

 
Woensdag 23 juli: H. Birgitta van Zweden, 
kloosterlinge en patrones van Europa.  
Geen viering in onze kerk. (zie afbeelding) 
 
 
Vrijdag 25 juli: H. Jacobus, 
apostel; geen viering in onze 
kerk. 
 

 
Zaterdag 26 juli: HH. Joachim en Anna,  
ouders van de heilige Maagd Maria.  
Geen viering in onze kerk.  (zie icoonafbeelding). 
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250Zondag 27 juli: zeventiende zondag door het jaar; zalige Titus 
Brandsma 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en 
zang van het dameskoor. 

Misintenties: 
 Mina Stokx-Capello * Jan Stokx * Henny Nette-Jasperse-Piet Traas 

en ov. ouders Frans Traas – Apolonia Traas-Moison en ov. fam. * 
Gretha Schrieks-Rentmeester * Jobina Vette en ov. fam. * ov.fam. 
Remijn-Huige * ov. fam. M. Boonman-Jasperse * Bastiaan de Jonge 
en Catharina Rijk * Betje, Pieter en Janna 

 Rijk en ov. ouders * de meest verlaten zielen * Cornelia Boonman-van ’t 
Westende * Magdalena Vermue en ov. fam. * Jrgt. Lauran de 
Winter * Jan en Leune van ’t Westende en ov. fam.  

 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 15 juli  voor de volgende editie doorgeven 

via de brievenbus  parochiecentrum of via de mail: 
winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via contactpersoon: Mevr. Nel 
de Winter-Roks, tel. 351852. Graag op enveloppe vermelden: 
misintenties. 

 
Let op!  geen zaterdagavondviering meer tot zaterdag 23 augustus; alle 

geplande misintenties voor die zaterdagen worden – automatisch- 
doorgeschoven naar de daarop volgende zondagochtend. Indien u 
een aanpassing wenst, kunt u dat natuurlijk doorgeven aan mevr. 
Nel de Winter! 

 

Ziekenbezoekgroep:   Geeft u door indien iemand al 
langere tijd in het ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende 
is? Een klein gebaar of bezoek wordt erg op prijs gesteld 
door velen.  Contactpersoon voor juli:  Marlies Westdorp. 
Kapelaan Koningstraat 11; tel. 352387.  

 


